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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Constata o declínio da indústria europeia, que perdeu três milhões de empregos e 10% da 
sua produção desde 2008, apesar de ser um dos principais vetores de crescimento para a 
Europa; exorta a Comissão a criar uma verdadeira estratégia comum de reindustrialização 
da União Europeia;

2. Solicita que a política industrial europeia apoie os setores que contribuem para o 
crescimento, nos quais a Europa já é inovadora; insta a União a investir nas grandes 
infraestruturas de transportes, de energia e de telecomunicações;

3. Realça a importância da investigação e da inovação para a competitividade das empresas 
europeias nos mercados mundiais; insta a União Europeia e os Estados-Membros a 
aumentar os fundos destinados à investigação e ao desenvolvimento; exorta a Comissão a 
permitir a emergência dos setores industriais que têm por base as novas tecnologias, são 
criadores de produtos de grande valor acrescentado e moderados na utilização de recursos 
energéticos;

4. Insiste na importância de um quadro jurídico claro e estável para favorecer o investimento 
na indústria; incentiva a Comissão e os Estados-Membros a facilitar o desenvolvimento e 
a internacionalização das PME europeias, atores principais da política industrial de 
amanhã, apoiando o seu acesso ao financiamento;

5. Insta a Comissão a colocar a política comercial e a política da concorrência da União ao 
serviço da política industrial europeia; apela a um aumento da convergência entre os 
Estados-Membros em matéria fiscal, social e orçamental para facilitar a criação de 
projetos industriais comuns;

6. Incentiva a Comissão a garantir o acesso das empresas europeias aos mercados 
internacionais; considera primordial que se estabeleça reciprocidade em matéria de acesso 
aos mercados públicos, que se proteja os direitos de propriedade industrial das empresas 
europeias e que se aumente a eficácia dos instrumentos de defesa comercial da União.


